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 من خالل التنويع وريادة األعمال تحويل الزراعةبرنامج 
 ضميمة

برنامج تحويل تقرير رئيس الصندوق بشأن يلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى ما يلي من ضمائم وتعديالت على 
ويمثل الجدول التالي األسئلة  .(EB 2019/128/R.25)الوثيقة  الزراعة من خالل التنويع وريادة األعمال

، ورد 2019نوفمبر/تشرين الثاني  28في  برنامجالخاصة بالوالمالحظات الرئيسية التي تم تسلمها خالل المشاورات 
 الصندوق عليها.

 .، الناجم عن المشاوراتتقرير رئيس الصندوق أي تعديل على نص إلى يشار أدناه وتيسيرًا للرجوع إلى التعديالت،
 .مشطوباً النص المحذوف  يظهربأحرف بارزة، بينما  راتيالتغيوتظهر 

 استجابة الصندوق 1األسئلة/المالحظات

يمكن للمقترح أن يوضح بصورة أكبر كيف  -1
سيتم ربط منظمات المنتجين أصحاب الحيازات 

 وسطاء الجملةالصغيرة، متى تم تنظيمها، ب
المتوسطة الحجم، أو  و/أو المشاريع الصغيرة

االستدامة. وسوف يكون هذا صعبا لضمان 
بشكل خاص عند استهداف األسر "الفقيرة 

قد  مقترحليس من الواضح ما إذا كان الجدا". و 
نظر في خيارات بديلة مثل توسيع نطاق 

مزارع ال، )مثال النماذج الزراعية التجارية
(، التي تستطيع أن تضم عددا التجارية الكبيرة

يرة إلى كبيرا من أصحاب الحيازات الصغ
المشورة الزراعية سالسل إمداداتها، وتقدم 

المستدامة لزيادة الغلة، فضال عن ية واإلرشاد
، مثل البذور، واألسمدة المدخالت الهامة

، والري )وهو عامل اللقاحاتو  ،مبيدات اآلفاتو 
 حاسم في مالوي(.

 

 ا، أساسوسطاء الجملةبسيتم ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة 
من خالل منظمات المزارعين، مثل الجمعيات التعاونية، ومجموعات 

تحويل الزراعة من خالل وسوف يركز برنامج المنتجين، ورابطات السلع. 
لشراكات على المساهمة في إيجاد بيئة تمكينية ل التنويع وريادة األعمال

يتم تنفيذها من خالل والتي س، بين المنتجين والقطاعين العام والخاص
، ية المستقلة(عامخططات الزر ، والالزراعة التعاقديةماذج مختلفة )مثل ن

بالبناء على وتوسيع نطاق البرنامج السابق الخاص بإضفاء الطابع 
برنامج تعزيز موارد الرزق الريفية التجاري المدعوم من الصندوق )

  (.واألوضاع االقتصادية

 وريادة األعمال تحويل الزراعة من خالل التنويعوسوف يبني برنامج 
وسطاء قدرات منظمات المزارعين لالنخراط بشكل مستدام مع 

/القطاع الخاص، بما في ذلك من خالل آليات قانونية مستدامة، الجملة
. وسوف يضمن البرنامج تحقيق الجماعيةبالجملة/وخدمات البيع 

في اإلنتاج  وفورات الحجمالمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة ل
والتسويق؛ ووصولهم إلى المدخالت وخدمات اإلرشاد، وتوفير البنية 

 .استنزال السلعنقاط األساسية الكافية لهم لدعم الروابط مع 

سالسل القيمة السبع غير متسقة في الوثيقة.  -2
. فتلك المدرجة ذلك حيوضلو تم تيستحسن و 

تختلف عن تلك المدرجة في  16في الفقرة 

الفول  صحيحة وهي كما يلي: 16سلع السبع المدرجة في الفقرة ال
السوداني، وفول الصويا، ودوار الشمس، والبطاطا اآليرلندية، ومشتقات 

 التالي:كعدل تقرير رئيس الصندوق يو األلبان، ولحم العجل، والعسل. 

                                                      
1
 . برنامجاألسئلة/المالحظات التي قدمت قبل تسلم تقرير تصميم ال 



EB 2019/128/R.25/Add.1 

2 

 استجابة الصندوق 1األسئلة/المالحظات

 29، الفقرة 10الصفحة  .29الفقرة 

 تعدل الجملة الثانية لتصبح على النحو التالي:

الفول سيدعم البرنامج في البداية االستثمارات في سالسل قيمة 
واللحوم  ،ومشتقات األلبان ،وعباد الشمس ،وفول الصويا ،السوداني
 والعسل. ،والبطاطا اآليرلندية ،الحمراء

التحليل الذي تم سيكون من المستحسن معرفة  -3
لى ع المحتملة نسبيةالعالوات الإجراؤه على 

، حيث رأينا تحليال بأن عباد الشمس السلع
قيمة أقل )بعد التكاليف( من  بالفعل يعطي
  الذرة.

ستند التحليل إلى كل من المعلومات التي تم جمعها خالل تصميم ا
أن عباد الشمس فعال صحيح ومن ال .مراجع استعراض األقران، و برنامجال

طاع الذرة لم قيعطي قيمة أقل )بعد التكاليف( من الذرة، نظرا إلى أن 
 ,Markowitzالمصدر: . )سلسلة قيمة عباد الشمسيشهد قيودا عديدة ك

C (2018). Driving a sunflower value chain in Malawi: 

challenges and opportunities .معهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية ،
 (.179رقم  إحاطة سياساتية

توافر واستخدام  والزراعي ه التي تحول دون كفاءة اإلنتاجأحد العوامل و 
. وعلى وجه التحديد، ال يمكن للمنتجين الحصول على البذور المعتمدة

من  على هوامش ربح جيدة واحصليولن غالت كبيرة من عباد الشمس، 
غير البذور المعتمدة. وفي الماضي، لم تكن البذور المعتمدة لعباد 

 ةولوياألقريب  الشمس متوفرة في مالوي، األمر الذي عكس حتى وقت
لعباد الشمس.  التي أوالها صناع السياسات ورابطات الصناعة باهتةال

: ما زالت بذور في هذا االتجاه أخرىامل و ع تساهموعالوة على ذلك، 
، مما أدى إلى عدم إعطاء األولوية مصدر الدخل األساسي الذرة

 للمحاصيل األخرى.

 

قد يكون من المفيد إجراء المزيد من التحليل  -4
 ذينأصحاب الحيازات الصغيرة الأنواع  على

أي مساحة األراضي،  م:يريد الصندوق دعمه
 ، إلخ.السلع المنتجةو 

استنادا إلى استراتيجية مفصلة لالستهداف واإلدماج االجتماعي )انظر 
رنامج (، سوف يصمم الببرنامجمن تقرير تصميم ال 39-37الفقرات 

فقراء سكان الالتدخالت لتتناسب مع احتياجات المجموعات المختلفة لل
تصنفها السياسة الوطنية للدعم االجتماعي في مالوي. وتتمثل  كما

 المجموعات المستهدفة الرئيسية للبرنامج فيما يلي: 

في المائة( مع  50) عملب مقيدةالغير  فقرمدقعة الالاألسر  -
؛ والتي يغلب عليها صفوف الفقر األعلىإمكانية االنتقال إلى 

أن تكون من منتجي الكفاف، وأن تعاني من انعدام األمن 
الغذائي، وتملك حيازات أراض صغيرة، وأكثر عرضة آلثار 

 تغير المناخ.
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في المائة( التي تعيش في فقر  25) فقرمدقعة الالاألسر  -
سية، يد، وال تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية األسادمدقع/ش
 ، مع فرص محدودة للوصول إلى األراضي.الموارد ومقيدة

، والتي اقتصاديا ةالنشطفي المائة(،  25ة )العابر  ةر يالفقاألسر  -
تنتج بعض الفائض لألسواق، وغالبا ما تتمتع باألمن الغذائي 

عرضة لخطر وتملك القدرة على الخروج من دائرة الفقر، ولكن 
بسبب الصدمات  لفقرل األدنىصفوف الاالنزالق مرة أخرى إلى 
 االقتصادية أو المناخية.

ألسر المنخرطة بنشاط في إنتاج السلع از البرنامج على سيرك   -
في  ذات األولوية، أو التي تملك إمكانية أن تصبح منخرطة

، وتعيش في المناطق التي يتركز فيها إنتاج السلع ذات إنتاجها
وهي: )أ(  ،وانبة جأربعنهج االستهداف سيكون لاألولوية. و 

ضمان اختيار سلع جديدة، التي لها إمكانات إدماج األسر 
التغذية على  بشكل إيجابي الفقيرة، والنساء، والشباب، والتأثير

ر المناخ؛ )ب( رسم خرائط لإلنتاج، وطلب تغي  التكيف مع و 
 االجتماعيةالسوق، وأصحاب المصلحة، والفقر، واالتجاهات 

مناطق و  مقاطعاتمواقع الجغرافية )أي الوالديموغرافية لتحديد ال
مناطق (؛ )ج( سيستند االستهداف في التخطيط اإلرشادي
 جين أصحاب الحيازاتنتالمإمكانات إلى  التخطيط اإلرشادي

الصغيرة، والنساء، والشباب الفقراء لالنخراط بشكل مربح في 
 سلسلة قيمة معينة؛ )د( آليات اإليصال المستهدفة.

الفول السوداني، وفول الصويا، ودوار سوف ينتج المستفيدون و 
الشمس، والبطاطا اآليرلندية، ومشتقات األلبان، ولحم العجل، 

 (.16الفقرة  في مدرج)كما هو  والعسل

 1.32 البرنامج سيصل إلى حدد التقرير أني -5
ما هو األساس المنطقي لهذا  –مليون شخص 

  ؟لمقاطعاتا الختيارالعدد و 

(، برنامجمن تقرير تصميم ال 102من حيث عدد المستفيدين )انظر الفقرة 
 شخص.  4.4أن متوسط عدد أفراد األسرة الواحدة هو  برنامجيفترض ال

أسرة ريفية فقيرة بشكل  127 000 حواليبقدر تما  برنامجال ستستفيد من
الممارسات وتعزز النتائج أفضل م تدع  سأسرة  69 500مباشر، منها: )أ( 

برنامج تعزيز موارد التي تم تحقيقها في سالسل القيمة المدعومة من 
أسرة مستهدفة من  57 500 و)ب( ؛الرزق الريفية واألوضاع االقتصادية

الممارسات، وسالسل قيمة إضافية في أفضل أجل توسيع نطاق 
توقع أن حوالي الجديدة المحتملة. وباإلضافة إلى ذلك، من الم لمقاطعاتا

طرق الوصل،  بناءأسرة ستستفيد بشكل غير مباشر من  173 000
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نشاء البنية األساسية.  وفرص العمل التي ستولدها األنشطة التجارية وا 

هدفت في التي است   مقاطعات، فهي ذات الالمقاطعاتوفيما يتعلق بعدد 
، أي برنامج تعزيز موارد الرزق الريفية واألوضاع االقتصاديةإطار 

مشينجي، ونتشيسي، وِددتزا، وبالنتيري، وكاسونغو، وخليج نكاتا، 
واألساس  .، وثيولو، وتشيتيباالريفية ورومفي، وكارونغا، وليلونغوي

تحويل الزراعة من خالل التنويع وريادة  هو أن برنامجالختيارها المنطقي 
مج برناسيدع م ويوسع نطاق النجاحات والممارسات الجيدة من  األعمال

مع إدخال سلع ، تعزيز موارد الرزق الريفية واألوضاع االقتصادية
إلى التحليل الحالي الذي  ةعشر  ىحدإضافية. وستستند التدخالت اإل

برنامج تعزيز موارد الرزق الريفية واألوضاع أجري عند إنجاز 
الذي حدد فجوات في تحقيق اآلثار واالستدامة المثلى و ، االقتصادية
 .نامج تعزيز موارد الرزق الريفية واألوضاع االقتصاديةبر الستثمارات 

قدره  صافي قيمة حاليةيشير الصندوق إلى  -6
 مليون دوالر أمريكي. ويبدو هذا متفائال 84.4

بالنظر إلى القطاعات التي يعمل فيها 
الصندوق، والتي هي أسواق منخفضة القيمة 

 رؤيةسيكون من الجيد و  .مربحةوليست 
ز التحليل الذي يبرر هذا الرقم. وينبغي أال يرك  

تحليل الحساسية على خفض فوائد البرنامج 
في المائة، ولكن على اختبار متانة  20بنسبة 

قدره  صافي قيمة حالية تولداالفتراضات التي 
 مليون دوالر أمريكي. 84.4

 تم إجراء تحليل حساسية شامل. وكانت النتائج كالتالي:

في المائة ال يعرض  20 تصل إلى فوائد بنسبةالض يخفت -
قيمة الصافي ، حيث أن للخطرللبرنامج المالءمة االقتصادية 

معدل العائد مليون دوالر أمريكي، و  12.3سيكون  حاليةال
في المائة. ولكن إذا خفضت الفوائد  11.4 االقتصادي الداخلي

إلى  حاليةالقيمة الصافي  نخفضيفسوف في المائة،  30بنسبة 
 نخفضوي ،(سالبة مليون دوالر أمريكي 26.5تحت الصفر )ما 

دون  وهذا في المائة، 6.9إلى  معدل العائد االقتصادي الداخلي
 في المائة. 10البالغ  جتماعياالخصم ال معدل

في المائة البرنامج  30لن تعرض زيادة التكاليف بنسبة أقصاها  -
لمخاطر كبيرة ألن صافي القيمة الحالية سيبقى إيجابيًا عند 

مليون دوالر أمريكي، وسيبقى معدل العائد االقتصادي  68.9
في  16.5عند  الداخلي أعلى من معدل الخصم االجتماعي

 المائة.

التأخر في مراكمة فوائد البرنامج بسنتين لن يعرض الربحية  -
، ألن صافي القيمة الحالية سيبقى للخطر رنامجللب االقتصادية
معدل العائد وسينخفض مليون دوالر أمريكي،  5.3إيجابيًا عند 

  في المائة. 10.4إلى  االقتصادي الداخلي

 

خالل اجتماعات التنسيق بين الشركاء اإلنمائيين، سيحصل الصندوق  يس هناك ذكر لمخاطر االقتصاد السياسي.ل -7
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مؤخرا للتنمية القطرية صدر يسلط تشخيص و 
المتحدة وزارة التنمية الدولية في المملكة عن 

في  الضوء على طبيعة القرارات السياسية
ما غالبًا التي التي ال يمكن التنبؤ بها و  مالوي

يمكن أن  ، األمر الذيمدى قصيرتكون ذات 
سيكون من . و النمو على المدى الطويلبضر ي

مزيد من المعلومات الالمفيد الحصول على 
حول ما إذا كان تصميم البرنامج يتيح المرونة 

هذه البيئة السياسية للتعامل مع  الكافية
اإلشارة إلى هذا ينبغي أيضا ، وكيف. و الصعبة
 في جدول المخاطر. محتملكخطر 

على تحديثات في الوقت الحقيقي عن التغييرات في االقتصاد السياسي، 
ر المحتملة المتعلقة بسيطرة وبشكل خاص من أجل الحد من المخاط

النخبة بالنسبة لعمليات الصندوق. وفي الواقع، سوف يستفيد الصندوق 
وزارة التنمية الدولية في لشركائه اإلنمائيين، مثل من الحضور القطري 

التغييرات في االقتصاد على تحليلهم بشأن  والبناء، المملكة المتحدة
 السياسي.

تعديالت الأن بإمكان البرنامج إجراء  المرنةنهج البرمجة كما سيضمن 
 والحد من المخاطر المتعلقة باالقتصاد السياسي خالل التنفيذ.الالزمة 

االقتصادية الكلية مخاطر ال صنفأن تينبغي  -8
لقد حققت مالوي استقرارا على  .بأنها كبيرة

ولكن األحداث في صعيد االقتصاد الكلي، 
 ضخم غير الغذائيالتالفترة األخيرة )مثل زيادة 

في المائة( وميزانية الحكومة  15إلى ما فوق 
 .كبرينبغي أن تكون أ هذه المخاطر تعني أن

 :على النحو التالي تقرير رئيس الصندوقتم تعديل 

 4، الجدول 11الصفحة 

 التالي:بحيث تصبح على النحو المخاطر االقتصادية الكلية  تعدل

المخاطر 
 كليةالقتصادية اال

 متوسطة
 ةكبير 

التنفيذ القائم على المجتمعات 
المحلية وتعبئة التمويل المشترك 
لمعالجة أي تدهور محتمل في 

 معدالت تبادل العملة والتضخم.
 

 أكثر شموال ينبغي على الصندوق إجراء تحليل -9

اإلطار ستخدام با لقدرة على تحمل الديونل
. وفي حين الدوليصندوق النقد ل الجديد

على أنها  الديون مخاطر إجهادتصنف 
بالنسبة للدين الخارجي، إال أن  متوسطة

ة بالفعل كبير  جهاد الديونإل الشاملة مخاطرال
 لقدرة على تحمل الديونلتحليل وفقا ألحدث 

ذي يظهر أن الدين ال، صندوق النقد الدوليل
كنسبة ( شروط غير تيسيرية للغايةالمحلي )ب

 من الدين اإلجمالي في ارتفاع.

تقرير رئيس من  38)انظر الفقرة  تحليل القدرة على تحمل الديونيستند 
 -لقدرة على تحمل الديون ل التحليل المشتركإلى نتائج  (الصندوق

ة الدولية للتنمية وصندوق النقد مؤسسلته االذي أجر  2018مستجدات عام 
اإلطار المشترك للبنك الدولي باستخدام أحدث نسخة من  الدولي

دولي بشأن استدامة القدرة على تحم ل الديون للبلدان وصندوق النقد ال
 .2018بتاريخ  المنخفضة الدخل

مالوي مؤكدة، إال  جهاد ديونإلالعالية  الشاملة مخاطرالفي حين أن و 
الخارجي، للصندوق يتعلق بالقدرة على تحمل الدين  يسرمالتمويل الأن 

إجهاد  مخاطرمن  متوسطة على درجةأنه ب 2018عام  حديثت مي  الذي يق
لتعزيز الصندوق الضوء على الحاجة  تقرير رئيسسلط ي. كما الديون

 .بأسعار مرتفعة للفائدةاالنضباط المالي لتجنب تراكم الديون المحلية 

أي برنامج يؤدي إلى تحمل مالوي للمزيد من  -10
، مهما كانت تيسيرية، ينبغي ةن الخارجيو الدي
حجة أكثر إقناعا للنمو التحولي من  قدمأن ي

الجماعة اإلنمائية للجنوب  في إقليم مستغلةالتصدير غير الفرص  تضم
مزيجا من قطاعات التصدير التقليدية والجديدة لمالوي. وبين  األفريقي

 ،والشاي األسود المخمر ،سكر القصب الخاميوفر الصادرات التقليدية، 
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. وهناك نو الدي لكت تخديمأجل توليد اإليرادات ل
خطر بأن البرنامج قد ينجح بشأن أهداف 
الصمود، ولكن قد يفشل بشأن هدف النمو في 

شديد على استخدام األراضي الضغط وجه ال
مزدوجة للنمو الضغوط الناشئ عن ال الزراعية

 .البيئيالسكاني السريع والتدهور 

والمنتجات  ،والبازالء المجففة ،وبذور الذرة للبذار ،والفول السوداني
 30.6 تهمبلغ محتمل قيمبمجاال لنمو الصادرات،  باخشالمتعلقة باأل

 مليون دوالر أمريكي.

وبين الصادرات غير التقليدية، زادت مالوي مؤخرا صادراتها من بيض 
في المائة بين  353)نمو سنوي بنسبة  بشكل كبيرالدجاج إلى موزامبيق 

أمام المزيد من الفرص  (، وهو أداء يفتح الباب2015و 2011 يعام
مليون دوالر أمريكي بالنسبة  29.7بمبلغ  اإلقليمية التي تقدر قيمتها

 لبيض الدجاج.
وقد تؤدي فرص التنويع األخرى في قطاعي السكر والدواجن إلى 

وغير  )المقشر وجوز المكادميا ،السكر المكررو  ،قصبالدبس صادرات 
والحمص، وسكر القصب الخام، ، المجففةالمقشرة البازالء (، و مقشرال

 ومنتجات الدواجن الطازجة والمثلجة.
وباإلضافة إلى ذلك، تبدو الظروف المناخية لمالوي مناسبة لتنويع 

 ، بما في ذلك بذور عباد الشمس.البذور الزيتيةفي  اإلنتاج
ويستند تعزيز إمكانات التصدير في مالوي إلى تحسين قدرتها التنافسية 

إيصاالت  ج األسواق من خالل تبادالت السلع ونظام( دم1من خالل: )
الوصول للحد من تكاليف المعامالت )البنية األساسية ( 2؛ )المستودعات

، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الريفي التمويلإلى خدمات 
والطرق(؛ وبيئة سياساتية تمكينية. ويخاطب البرنامج هذه االستثمارات 

االستدامة في ا، ولكن بطريقة يوجهها الطلب، و التي تشتد الحاجة إليه
 صميمها.

من حيث الدروس المستفادة، يمكن أن يكون  -11
هناك المزيد من التحليل بشأن بيئة المعونة 

برامج الدعم  هيما  :األوسع في مالوي
الزراعي الجارية والمزمعة األخرى، وكيف سيتم 

المذكورة ، التضافرأوجه  بناءربط تلك البرامج ب
 .23الفقرة  في

 
 

من أجل معالجة مشكلة اإلفراط في اإلنتاج، أعادت الحكومة إدخال نظام 
  العرض. الحد منو  ،وزيادة الجودة ،الحصص لتنظيم اإلنتاج

دعم لمالوي من أجل وضع سياسة زراعية وطنية الويقدم البنك الدولي 
تصدير للمن أجل إيجاد بدائل للتبغ كمحصول سياسة للبذور. و و جديدة، 
التنوع البيولوجي لمالوي، يقوم االتحاد األوروبي بدعم إنتاج  وحماية

إنتاج  الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةوالبن، بينما تشجع  قصب السكر
 العسل.

 مليون هكتار من األراضي 1على ري  مبادرة الحزام األخضروتعمل 
وحتى  .الدفي الب 13الـ األنهار و  كم من البحيرات الثالث 20ضمن 
، ولكن االستفادة من المياهنقص الوقود لمضخات المياه من  حد  اآلن، 

، يفي موالنجي، وبالنتير  بالجاذبية تي تعملهناك خطط لمشاريع المياه ال
وفالومبي. أما بالنسبة للمزارعين اآلخرين، فإن المبادرة تشجعهم على 
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لجمع مياه  حواجزبناء التجمع معا، واستخدام األسمدة العضوية، و 
 .اتالنباتة بين محسن مساحات اعتماداألمطار، و 

ولتعزيز فعالية المعونة المقدمة من قبل الجهات المانحة المختلفة  
الداعمة للزراعة والتنمية الريفية في مالوي، يوفر البرنامج عدة فرص 

من  88-87الفقرتين  انظرإلقامة شراكات مع شركاء إنمائيين آخرين )
 يلو النمو الشم - 3(. ويساهم البرنامج في الركيزة برنامجال تقرير تصميم

 األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية عمل طارإل – القادر على الصمودو 
 .2023-2019لمالوي 

للمساهمة في حوار السياسات الوطني، فإن الصندوق عضو وبالمثل، 
 منظمة)في عدة لجان للجهات المانحة باالشتراك مع شركاء آخرين 

، وبرنامج األغذية العالمي، والبنك لألمم المتحدة األغذية والزراعة
وزارة التنمية الدولية في المملكة و  الدولي، ومصرف التنمية األفريقي،

وتشمل هذه  (.واالتحاد األوروبي ،هيئة المعونة اآليرلنديةو  ،المتحدة
لشركاء يق بين اسومجموعة التن، لجنة المانحين المعنية بالزراعةاللجان 

 نمائيين من أجل الحماية االجتماعية.اإل

ضفاء  التضافروسوف يبني البرنامج أوجه  مع أنشطة تنمية السلع وا 
الطابع التجاري عليها، والتي ستنفذ من قبل الشركاء اإلنمائيين اآلخرين، 

مشروع التكيف مع المناخ من أجل موارد الرزق و البنك الدولي؛  مثل
مصرف  من مولوالم تمت الموافقة عليه مؤخرا، الريفية والزراعة الذي

، وصندوق تحدي االبتكار في مالوي الذي أنشأه برنامج التنمية األفريقي
في مكون البرنامج األول. وقد اجتمع الصندوق  األمم المتحدة اإلنمائي

بالفعل مع شركاء محتملين آخرين لالتفاق على مجاالت التعاون 
؛ سلسلة قيمة البقول التابع لمؤسسة كلينتون ( برنامج تنمية1المحتملة: )

( مشروع المزيد من الدخل وفرص العمل في المناطق الريفية من 2)
، والذي يستند إلى نهج لوكالة األلمانية للتعاون الدوليمالوي التابع ل

تعزيز الزراعة في مالوي  ( مبادرة3مدارس أعمال المزارعين؛ )
(KULIMA)  التابعة لالتحاد األوروبي، والتي تدعم سالسل القيمة ونماذج

األعمال الشمولية. وسوف يواصل الصندوق االنخراط مع الشركاء 
اإلنمائيين اآلخرين في مالوي من خالل إطار تنسيق المانحين القائم، 

المستمر مع الحكومة لضمان إيصال معونة منسقة في البلد والحوار 
 (.برنامجتقرير تصميم ال من 88)انظر الفقرة 
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برنامج التأقلم لصالح أن  37تذكر الفقرة  -12
يضع سوف  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

لكل سلسلة قيمة. كيف يتم  صحائف وقائع
برنامج تصور ذلك؟ هل من المتوقع أن يوفر 

ممكن جدا ) الصحائف هذه تنمية الري الريفي
ن من (، أو أهاذاتإذا تم اختيار سالسل القيمة 

برنامج التأقلم لصالح المتوقع أن يأتي تمويل 
من خالل  زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

برنامج التأقلم المرحلة الثانية من طريق آخر )
 ؟(لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

 

 

 

 

استنادا إلى نهج سالسل القيمة، الذي  وقائعالصحائف سيتم إعداد 
يستلزم تحليل المخاطر المناخية لكل سلسلة قيمة محددة للبرنامج. ويرد 
وصف لهذا النهج في مذكرة كيفية العمل بشأن تقييمات مخاطر تغير 
المناخ في مشروعات سالسل القيمة. وسيتم تحليل سالسل القيمة من 

بشأن تدابير التكيف للمراحل  اإلنتاج إلى األسواق، وتقديم توصيات
لمالوي الذي  تحليل التعرض لمخاطر المناخخرج المختلفة. ويوفر م  

برنامج التأقلم المرحلة الثانية من ، والممول من جامعة كيب تاونأجرته 
، سيناريوهات للتوقعات لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة

المستقبلية. وسوف يتم تمويل صحائف الوقائع من موارد البرنامج وليس 
 .برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرةمن 

 دل تقرير رئيس الصندوق على النحو التالي:عي
 :37، الفقرة 13الصفحة 
 :يعدل نص الجملة الثانية بحيث تصبح 

في إطار ائع المناخية لكل سلسلة للقيمة وستوضع صحائف للوق
  .زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لصالح أقلمبرنامج الت

من خالل السلع المحددة،  برنامج تنمية الري الريفيستكون الروابط مع و 
برنامج تنمية الري التي ستزرع أيضا في المناطق المروية والبعلية ل

المستهدفة  التكيف. وسوف توفر صحائف الوقائع خيارات الريفي
برنامج من أجل المستفيدين من ر المناخ لصمود في وجه تغي  ل والمتجاوبة

اإلقليمين الشمالي والجنوبي، وال سيما في في  تنمية الري الريفي
 المقاطعات التي تتداخل مع البرنامج )رومفي، وكارونغا، وتشيتيبا(.

المخاطر المناخية نالحظ أن تصنيف  -13
 مالويمن المؤكد أن وفي حين أنه ". كبيرة"

في كون أقل تتغير المناخ، فقد  ثارعرضة آل
األمطار هطوالت من البلدان ذات المجال ذلك 

كنقطة و . بين السنوات كبراأل التفاوتاتاألقل و 
اتساق ، يبدو أن هناك مشكلة تتعلق بشاملة
المخاطر لتصنيفات الصندوق  تعيين كيفية

ات. فقد عو بين البلدان وبين المشر المناخية 
تلقى مشروع كبير في األراضي المنخفضة في 

عرض  إثيوبيا يضم مناطق شبه قاحلة كثيرة،
تصنيفا متوسطا  على دورة المجلس األخيرة،

د تصنيفت ويجري ، من خالل تطبيق أسئلة الفرزالمخاطر المناخية  اتوح 
 التحقق من التصنيف الناتج بصورة متسقة.

أنها كبيرة ألن  ىوبالنسبة للبرنامج، كان تصنيف المخاطر المناخية عل
متكررة،  المنطقة المستهدفة معرضة لموجات جفاف وفترات جافة طويلة

باإلضافة إلى الفيضانات، والتي نجم عنها خسائر زراعية كبيرة وأضرار 
 لى مدى السنوات القليلة الماضية.في البنية األساسية ع

 مشروع قدرة سبل العيش على الصمود في األراضي المنخفضة وفي حالة
ويجدر التذكر بأن )الدولي.  في إثيوبيا، اعتمد الصندوق تصنيف البنك

مشروع قدرة سبل العيش على لي تنطبق على و إجراءات البنك الد
 بنك الدولي ملحقاً وتشمل وثائق ال. (الصمود في األراضي المنخفضة

داة ألتحليل المخاطر(، وتحليال  فصلر المناخ )يبشأن التكيف مع تغي  
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ما م ،تخفيف انبعاثات غازات الدفيئةبشأن  القياس المسبق لتوازن الكربون بالنسبة للمخاطر المناخية.فقط 
 .لكربونلبالوعة أن البرنامج بؤكد ي

وزارة الحكم المحلي، وليست وزارة الزراعة،  -14
هل هناك سبب  – الرائدة المنفذةالوكالة هي 

  معين لذلك؟
 

األكثر مالءمة ألن تكون  وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفيةتعتبر 
الوكالة الرائدة للبرنامج، وذلك بالنظر إلى حضورها القوي على المستوى 

المدعوم بهيكل تنظيمي المركزي. وهذا يوفر بيئة تشغيلية و المحلي، 
التي ستنفذها كيانات محلية مواتية لألنشطة المدعومة من البرنامج 

 المركزية.

وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية مع مجموعة واسعة من وسوف تعمل 
أصحاب المصلحة من المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مثل وزارة 
الزراعة، والري، وتنمية المياه، خالل التنفيذ لضمان تدفق الدعم التقني 

 للبرنامج. الزمال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


